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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد.. .. مانةوةي سةددام دةستثصكردنةوةي ضةكي كؤم كوذي بةدواوة دةبوو مانةوةي سةددام دةستثصكردنةوةي ضةكي كؤم كوذي بةدواوة دةبوو 
  

پاش شةری کوثت وسةرشؤر کردنی سةدام بؤ لةناوبردنی چةکة کؤم کوژةکان تةا تةکتيکثکی کاتی بوو 
بؤ البردنی گةمارووی ئابووری لةسةر رژمثی بةعس کة هةموو غةمثکی دةستپثکردنةوةی چةکة کؤم 

لةکاتی هثرشةکانی بؤ سةر گوند و ، کة بةشثکی زؤری بةسةر خةصکی کورد تاقيکردةوة، ژةکان بووکو
 وة پثش تةواوبوونی شةری ئثران و 1988ساصی .  بؤ سةرةوة1985الدثکانی کوردستان لة ساصانی 

هی عرياق رژمثة رةگةزپةرستةکةی بةعس بة ئاشکرا چةکثکی زؤری کيمياوی کثشا بةسةر خةصکی بثگونا
بة بيانووی هاوکاريکردنی اليةنة کوردستانثکان لةگةص دةوصةتی ئثران دژ  شاری هةصةجبة لة کوردستان

ولةبةر چاوی هةموو دنيا بؤ بينينی بةصام هؤی سةرةکی بةکارهثنانی ئةم چةکة و بةئاشکرا ، بة عرياق
  . زلةکانی جيهان بوو بؤ ئةو تاوانةیکاردانةوةی هث

  
بةقوربانی کردنی ، ی رؤژئاواو و رؤژهةصات بؤ ئةو تاوانة گةورةيةی بةعسبثدةنگی هةردوو جيهان

ورد  باش بوو بؤ زياتر پةصاماردانی کوة هاندةرثکی، خةصکی کورد بوو بؤ راگرتنی مةترسی ئيسالمی ئثران
کة ثکث بوو لة ، لةاليةن بةعسی رةگةزپةرستةوة جثبةجث کردنی پيالن وسياسةتی لةناوبردنی کورد

  . نی رژمث هةر لة سةرةتای گرتنةدةسةصاتی لة عرياقخةونةکا
تاوانی بةکارهثنانی چةکی کؤم کوژ دژ بة گةلی کوردی بثکةس و بثدةنگی دنيای دميوکرات و ديکتاتؤر 
هاندةرثکی گةورة بوو بؤ رژمثی بةعس بؤ ترساندنی هةموو ناوچةکةو و چؤک دانانيش بوو بة ئثران بؤ 

   .تةواوکردنی شةری هةشت ساصة
  

 و عرياق و پياچوونةوةی ئةمريکا بؤ ئةو مةترسيانةی کة رژمثی بةعس، پاش تةواوبوونی شةری ئثران
وای لةم ،  لةوانةية لة دوارؤژ بيهثنثتة پثش بؤ بةرژةوةندثکانی ئةمريکاو ئيسرائيلچةکة کؤم کوژةکانی

 بثدةنگی خؤيان بةرامبةر بؤية، وصاتة کرد دةست بکات بؤ پيالن رشنت بؤ لةناوبردنی ئةو چةکةی عرياق
کثشةکانی عرياق و کوثت وة پاشان داگريکردنی کوثت لةاليةن بةغداوة دةربری بؤ خؤشکردنی 

  . پةالماردانةکة
  

چؤک دانانی بةعس و سةدام بوو بؤ ، دؤرانی شةرو شکةست گةورةی هثزةکانی عرياق لة شةری کوثت
بةصام خةونةکانی بةعس ، بةرهةمی جارثکی تررازی بوون بة لةناوبردنی چةکی کؤم کوژوو نةهثنانة 
هةموو کارثکی دةکرد بؤ سوک کردنی فشارة ، هةميشة درووستکرنةوةو بوونی ئةو چةکانة بوو بؤية

  . سياسثکانی سةری
  

رژمثی عرياق بة هؤث ئةو پارة نةوتةی دةستی دةکةوت وة ئةو هةموو زانايانةی چةکة کؤم کوژةکانيان 
ةيتوانی لة ماوةثکی زؤر کورت دةست بة درووست کردنی ئةو چةکانة بکات پاش د، بؤ دةهثناية بةرهةم

مهدی عوبيدی . بؤية هةموو هةوصثکی خؤی خستبووة گر بؤ نةهثشتنی، هةصگريای گةمارووة ئابوورثکان
کة ثکی بوو لةو کةسانةی کة زؤر چاالکانة بةشداری لة و سةرکردايةتی دروستکردنی چةکی ئةتؤمی 

باسی لةوة کرد کة سةدام  پاش روخانی رژمث لة چاوپثکةوتنثک لةگةص نيوثورک تامي، دعيذاقی دةکر
تةا چاوةروانی البردنی گةمارووة ئابوورثکان بوو لةسةری بؤ ئةوةی ديسانةوة دةست بة درووستکردن 
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چونکة خةصکثکی زؤری هةبوو کة زانياری تةوايان دةربارةی ،  کؤم کوژةکان بکاتو پثشخستنی چةکة

  . درووستکردنی ئةو چةکانة هةبوو وة پارةثکی زؤريشی لةژثر دةست بوو کة بؤ ئةو مةبةستة داينابوو
   

 سپتثمبةر مةترسثکی گةورةی خستة دصی رابةرانی واشنتون کة مانةوةی سةدام لة 11ديارة رووداوةکةی 
خورةکان لة تيل رووی ئابووری لةسةری لةرثگای بةردةسةصات و پاشان هةوصةکانی بؤ البردنی گةما

 دةزانن دنيای عةرةب وة تةنانةت هةموو ئةوانةی کة خؤيان بة رؤشنبري، روسيا، وصاتانی وةک فةرةنسا
بة تايبةتی هةوصةکانی بث ، ارووة ئابورثکانی سةر عرياق سةختر دةکردمانةوةی گةم، لةو وصاتان

دنی ئةو وصاتةی تری جيهان کة وچانی فةرةنسا و روسيا لة ئةجنومةنی ئاسايش و هةوصدان بؤ رازی کر
 گةمارؤکان روصثکی وايان نةمابوو 2002لةژثر فشاری سياسی و ئابووری ئةم دوو وصاتة بوون و ساصی 

وة زؤر وصاتی دةوروپشت و جيهان کاريان بة گةمارؤکان نةدةکرد بةرامبةر عرياق و زؤر شتيان بؤ دةناردو 
  . کارثکی وابکةن کة بةزووترين کات ئةو رژمثة لةناوبةرنبؤية پثويست بوو رابةرانی ئةمريکا ، دةفرؤشت

  
ئينگليز و هاوپةميانةکانيان هيواثکی زؤريان هةبوو کة ، پاش روخانی رژمثی بةعس وصاتانی ئةمريکا

ئةو چةکة کؤم کوژانة لةناو عرياق بدؤزنةوة کة شةرةکةيان بؤث هةصگريسان بةصام تاکوو ئثستا هيچ کام 
) ئای سی جی (ئةمريکا لة رثگای راپؤرتی گروپی گةران بة دوای چةکی کؤم کوژ. لةو چةکانة نةدؤزرانةوة

بينينی هةزارةها فيليمی ضيديؤ وة ئةو ، ملثونةها دوکومثنت، سةرؤکايةتی دةکرد کة چارلس دويلفري
هةموو حتقيقانةی لةگةص زانايان و سةرانی گرياوی بةعس وة بة تايبةتی سةدامی خوثن مژ بؤی دةرکةوت 
. کةوا ئةم رژمثة نيازی دروستکردنةوةی ئةو چةکانةی هةبووة پاش البردنی گةمارووة ئابوورثکان

 بؤية ئيدارةی ئةمريکا لة بةيانامةثکی رةمسی تةواوبوونی ارةی چةکة کؤم کوژةکان شيکردبووةوةدةرب
  . گةرانی بة دوای ئةو چةکة کؤم کوژانة بصاوکردةوة

  
  . نةدؤزينةوةی چةکة کؤم موژةکان دةکرث دوو هؤی هةبث

، ی سوريای دژ بة شةروةک وصات، کة ئةو چةکانة پثش داگريسانی شةرةکة برانة وصاتانی دةوروپشت - 1
، کة نةمانی ئةم چةکانةی بة الوازبوونی نةتةوةی عةرةب و بةهثز بوونی ئيسرائيل دةزانی لة ناوچةکة

وةيان نثردران بؤ ئوردن کة بةرژةوةندثکی ئابووری يةکجار گةورةی ئابووری لة مانةوةی بةعس و 
پاشان هةرچی ،  دةست دةکةوتچونکة نةوتثکی بة خؤرای زؤری لة رژمثی بةعس، رژمثةکةی هةبوو

  . کةل و پةلی تر هةبوون لة رثگای ئةم وصاتةوة دةچوونة ناو عرياق، خؤراک
  
 هؤی دووةم ئةوةية کة ئةم چةکانة لةماوةی سيانزة ساصی گةکارووی ئابووری و پشکنني لة اليةن - 2

وژمنة گةورةکانی بةصام سةدام دةيويست د، نةتةوة يةکگرتؤکانةوة هةمووی لةناوبران و نةمابوون
کة برثتی بوون لة کورد و شيعة بترسثنث و ئةم دوو اليةنة وابزانن کة ئةو چةکانةی هةر ماوةو ، ناوةوةی

چوونکة اليةنی کوردی و شيعة دةيزانث ئةم جؤرة چةکانة چةند ، نةوثرن هةوصی روخان و پةالماری بدةن
  . وةی کاتی خؤی بةکاری هثنابوو بةرامبةريانلةبةرئة، ترسناکدارن و ناشتوانن بةرگری بةرا مبةری بکة
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بةعسيش کاتی ، پاشان بؤ ترساندنی وصاتی ئثران کة هةميشة چاوةروانی رووخاندنی ئةم رژمثة بوو

خؤی ئةم جؤرة چةکةی لة کاتی شةرث نثوان هةردوو وصات بةکارهثنابوو وة هةميشة وةک مةترسثک بوو 
  .  تر لة کةنداو نةدةکرد ئةو جؤرة چةکةی هةبثئثرانيش حةزی بة هيچ هثزثکی، بؤ ئثران

  
سةدام دةيويست وصاتی ئيسرائيليش بةو چةکانة بترسثنث بؤية دوور نية کة چةکی کؤم کوژ ماوةثکی زؤر 

تةا مةبةست لة رق بةرقايةتی کردن و رثگةنةدان بة تيمی نةتةوة ، بوو الی رژمثی بةعس نةمابوو
  . ةو اليةنانة بوو کة خواستياری لةناوبردنی بةعس و سةدام بوونتةا بؤ ترساندنی ئ يةکگرتؤکان

  
چونکة وةک کورد ، بوونی چةکی کؤم کوژ لة عرياق و نةمانی دةماخناتة پثش چةند بريارثکی گرنگ

ئةگةر ، هةميشة ترسی ئةوة هةية جارثکی تر لةو جؤرة چةکانة درووست بکرث لة وصاتثکی وةک عرياق
عرياق لةرووی ئابووری و زانستةوة . رياق ناسيوناليزم يان ئيسالمی توندرةو بثبثتوو رژمثی دوارؤژی ع

دةبثی ئثمةی کورد هةميشة دژ بة هاتنی . هيچ کثشةثکی نابث بؤ دروستکردن و کرينی ئةو جؤرة چةکانة
ئةو جؤرة اليةنانة بني بؤ سةر دةسةصات و قةت جارثکی تر نةکةوينة داوی ساصانی سياسی شةستةکان و 

کاتث رژمثةکان بة ناوی ناجؤری باری سياسی ناو وصات وةيان دوژمنانی رژمثی دةوروپشت ، ةفتاکانه
رژمث ناتوانث خواستةکانی گةلی کورد بثنثتة دی و گةلث کورد دةبث چاوةری داواکارثکانی بث بؤ پاش 

  . ئاسای بوونةوةی باری سياسی ناو عرياق
  

تثکی ناوةندی بةهثز کة خواستداری دةسةصاتی بؤ سةر نابث کورد بة هيچ جؤرثکی بة هاتنی حکومة
چونکة بونی حکومةتثکی لةو جؤرة دةبثتة هؤی بةهثز بوونی ئةو اليةنانةی کة ، هةموو عرياق رازی بث

رثگة نةدان بة هيچ اليةنثکی . دةيانةوث بريار بؤ هةموو کارثکی بچوک و گةورةی ناو وصاتةکة بدةن
  . ةسةصاتی خؤی لةناوةند بةهثز بکات بؤ جثبةجث کردنی ئاماجنةکانیسياسی ناو عرياق کة دةيةوث د

  
يعة بؤ دروستکردنی مثکان و دميوکراتثکانی شهةوصدانی اليةنة کوردثکان بؤ هاندانی گروپة ئيسال

فيدرالثکی خوارووی عرياق کة هةموو دةسةصاتثکی ئابووری و سياسی و کؤمةصايةتی ناوچةکةيان 
ن بة هيچ وصاتثکی بؤ دةستخستنة ناو کاروباری عرياق و چؤنثتی باری سياسی رثگةنةدا. بةدةستةوةبث

پاشان هاوپةميانثتی دوورو و گةورة لةگةص هثزةکانی دةرةکی کة حةز بة نةبونی حکومةثکی ، ناوةوةی
  . ناوةندی بةهثز ناکةن و خواستياری عرياقثکی چةند فيدرالی هةن

  
  سويد 
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